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Απεργούμε την Πέμπτη 10 Ιούνη 2021
ΤΟ ΑΝΤΕΡΓΑΤΙΚΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΔΕΝ ΘΑ ΠΕΡΑΣΕΙ!

Συναδέλφισσες και συνάδελφοι,
Η κυβέρνηση δια του υπουργού Εργασίας έδωσε στη δημοσιότητα το νομοσχέδιο
για τα εργασιακά, που καταργεί και σαρώνει δικαιώματα και κατακτήσεις αιώνων
των εργαζομένων. Τις επόμενες μέρες θα το καταθέσουν στη Βουλή για ψήφιση.
Το νομοσχέδιο προβλέπει, μεταξύ άλλων:
1. Την κατάργηση του 8ώρου και την επιβολή εβδομάδας 50 ωρών
εργασίας, μέσω των ατομικών συμβάσεων εργασίας.
2. Ποινικοποιεί τη συνδικαλιστική δράση και φαλκιδεύει ακόμη
περισσότερο το δικαίωμα στην απεργία. Πέρα από το γνωστό 50%+1,
που νομοθέτησε η προηγούμενη κυβέρνηση το 2018, για την απεργία,
προβλέπει
την
ηλεκτρονική
ψηφοφορία
στις
Γενικές
Συνελεύσεις, καταργώντας έτσι το δικαίωμα στον ζωντανό διάλογο,
στην αντιπαράθεση των θέσεων και απόψεων, στη ζύμωση και τελικά
στη σύνθεση. Πρόκειται ουσιαστικά, για την κατάργηση του
δημοκρατικού διαλόγου στα συνδικάτα.
3. Καταργεί τον Ν. 1264/82, που παρά τα όποια αρνητικά του,
αποτέλεσε τον πιο φιλεργατικό νόμο που εφαρμόστηκε ποτέ στο
ελληνικό κράτος.Στο Δημόσιο, ουσιαστικά, απαγορεύουν την απεργία,
αφού για πρώτη φορά, πέρα από το προσωπικό ασφαλείας, καθιερώνουν και
το προσωπικό «ελάχιστης εγγυημένης εργασίας» σε ποσοστό
33,3%!!! Ταυτόχρονα, παραπέμπουν στον Ο.ΜΕ.Δ. τις απεργίες και
μέχρι ο μεσολαβητής να αποφασίσει, η απεργία αναστέλλεται!!! Οι
ρυθμίσεις αυτές, μαζί με την κατάργηση του άρθρου 15 για τις Επιτροπές
Προστασίας συνδικαλιστικών στελεχών και εργαζομένων από τις απολύσεις,
απομειώνουν ακόμη περισσότερο τα εργασιακά μας δικαιώματα.
4. Καταργεί την Κυριακάτικη αργία σε 31 κλάδους κι επιχειρήσεις,
μειώνει την αμοιβή των υπερωριών(αν και όταν αυτές πληρώνονται) και
απελευθερώνει τις απολύσεις εργαζομένων, αφού ο εργοδότης δεν είναι
πλέον υποχρεωμένος να επαναπροσλάβει τον εργαζόμενο, αν δικαιωθεί στο

δικαστήριο. Η κατάργηση της Κυριακάτικης αργίας ωφελεί μόνο τους
εργοδότες κι αποστερεί τη μόνη μέρα ξεκούρασης από τους εργαζόμενους.
5. Διαλύουν ουσιαστικά το ΣΕΠΕ απομακρύνοντάς το από την ευθύνη του
Υπουργείου Εργασίας με τη μετατροπή του σε «δήθεν» ανεξάρτητη αρχή,
απεκδυόμενοι την πολιτική ευθύνη για την τήρηση της εργατικής
νομοθεσίας.
Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,
Είναι προφανές από τα παραπάνω ότι το αντεργατικό και αντιλαϊκό
νομοσχέδιο της κυβέρνησης Μητσοτάκη είναι κομμένο και ραμμένο στα
μέτρα του ΣΕΒ και της εργοδοσίας.
Ουσιαστικά, νομιμοποιεί τη ζούγκλα των εργασιακών σχέσεων που υπάρχει στον
ιδιωτικό τομέα εδώ και χρόνια με τα 10ωρα, τα 14ωρα και τα 4ώρα ωράρια
εργασίας, με μοναδικό στόχο τα επιπλέον κέρδη για τις επιχειρήσεις. Αλλά ανοίγει
το δρόμο για να δημιουργηθεί παρόμοιο εργασιακό περιβάλλον και στο
δημόσιο τομέα. Γιατί τα μέτρα αυτά, προφανώς και δεν αφορούν μόνο τον
ιδιωτικό τομέα. Είναι απολύτως βέβαιο ότι θα επεκταθούν και στο Δημόσιο,
όπως έγινε και το 2010 με την αύξηση του ωραρίου από 37,5 ώρες την
εβδομάδα σε 40!!! Ειδικά τα μέτρα που αναφέρονται στη λειτουργία των
σωματείων, στο δικαίωμα στην απεργία, στην ελεύθερη συνδικαλιστική
δράση, αφορούν και στο Δημόσιο.
Μπροστά σε αυτό το αντεργατικό νομοσχέδιο, που «αφανίζει» κατακτήσεις
δεκαετιών, έχουμε την υποχρέωση να αντιδράσουμε έτσι ώστε να μην
κατατεθεί στη Βουλή, να μην ψηφιστεί κι αν ακόμη ψηφιστεί, να
ανατραπεί.
Οι εργαζόμενοι στο δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα έδωσαν μια πρώτη
ηχηρή απάντηση στην κυβέρνηση με τη μαζική απεργιακή κινητοποίησή
τους στις 6 του Μάη.
ΟΛΕΣ ΚΑΙ ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΑΠΕΡΓΙΑ ΤΗΣ Α.Δ.Ε.ΔΥ. την
ΠΕΜΠΤΗ 10 Ιουνίου 2021 και στα συλλαλητήρια σε όλες τις πόλεις της χώρας
για να βροντοφωνάξουμε:





Κάτω τα χέρια από το 8ωρο και την απεργία
Κάτω τα χέρια από τις συλλογικές συμβάσεις
Όχι στην κατάργηση του Σ.ΕΠ.Ε.
Κάτω τα χέρια από τις κατακτήσεις μας
ΤΟ ΑΝΤΕΡΓΑΤΙΚΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΔΕΝ ΘΑ ΠΕΡΑΣΕΙ!
Το Διοικητικό Συμβούλιο
της
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ
(Ο.Δ.Υ.Ε.)

